Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 67. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 27. 3. 2018
1141/67/RM/2018 Zpráva o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového
hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového hospodářství
Usnesení bylo: PŘIJATO
1142/67/RM/2018 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města ruší
usnesení č. 1139/66/RM/2018/I přijaté na 66. jednání dne 06.03.2018, kterým schválila
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/1m 2 na Bařinách 818/10 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana Bc. J. V., 742 66 Štramberk a pověřila vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/1m 2 na Bařinách 818/10 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana O. E., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1143/67/RM/2018 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice správních poplatků za rok 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
1144/67/RM/2018 Zpráva o výkonu státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel a
Czechpointu za r. 2017
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o výkonu státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel, a Czechpointu za r.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
1145/67/RM/2018 Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé
úpravy povrchu silnice III/4821 Štramberk - Závišice
I. Rada města schvaluje

Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu silnice
III/4821 Štramberk - Závišice mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový
Jičín, IČ 0095711, a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1146/67/RM/2018 Příkazní smlouva na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu
"Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouva mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
Ing. Lubomírem Novákem - AVONA, se sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, IČ
12650757, na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Kanalizace a oprava chodníku ulice Závišická ve Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1147/67/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Repase okýnek
gotické věže hradu Trúba"".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Repase okýnek gotické věže hradu
Trúba".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Repase okýnek gotické věže hradu Trúba"
předložené uchazečem NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007,
na stavební práce "Repase okýnek gotické věže hradu Trúba" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1148/67/RM/2018 Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku
I. Rada města vydává
Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje

Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
III. Rada města schvaluje
Podmínky pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1149/67/RM/2018 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/9/2018/BVB a č. SMM/10/2018/BVB, záměr výpůjčky pozemků po dobu realizace
stavby
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/9/2018/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1818/8, p. č. 1692,
p. č. 1710, p. č. 3023/14, p. č. 1734/1, p. č. 1734/2, p. č. 1721 a p. č. 1691 v k.ú. Štramberk
stavbou vodovodního řadu a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/10/2018/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1734/3 v k.ú.
Štramberk stavbou vodovodního řadu a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout pozemky p. č. 1749/1 a p. č. 1662/1 v obci a k.ú.
Štramberk do výpůjčky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za účelem provádění stavby "Štramberk, ul.
Drážné - výměna vodovodního řadu - výměna soukromé části vodovodní přípojky".
Usnesení bylo: PŘIJATO

1150/67/RM/2018 Výpověď smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze
strany nájemce
I. Rada města bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 01.03.2005 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 03.02.2009, dodatku č. 2 ze dne 03.07.2009 a dodatku č. 3 ze dne
09.09.2010, podanou dne 15.03.2018 nájemcem společností MACHAČ -

MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o., IČ 26844036, U školky 696, 742 72 Mořkov.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání umístěné v budově s č.p.
747, ulice Bařiny, k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1151/67/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-8021988/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128021988/02 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou NOVPRO FM,
s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1734/2 v
k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1152/67/RM/2018 Záměr prodeje pozemků p. č. 2394/10 a p. č. 2394/12 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 2394/10 o výměře 148 m2, ostatní plocha,
neplodná půda a p. č. 2394/12 o výměře 73 m2, ostatní plocha, neplodná půda, oba v obci a k.
ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1153/67/RM/2018 Záměr pronájmu pozemku p. č. 2800/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2800/1 o výměře 3146 m2, ostatní plocha,
zeleň, v obci a k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1154/67/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/5/2018/BVB, č. SMM/6/2018/BVB, č. SMM/7/2018/BVB a č.
SMM/8/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/5/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná

ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství (pro
ŘRD č. 1 na pozemku p. č. 442) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/6/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství (pro
ŘRD č. 1 na pozemku p. č. 442) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/7/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství (pro
ŘRD č. 2 na pozemku p. č. 443) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/8/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství (pro
ŘRD č. 2 na pozemku p. č. 443) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1155/67/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Nátěr střešní
krytiny chaty Dr. Hrstky"".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Nátěr střešní krytiny chaty Dr. Hrstky".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Nátěr střešní krytiny chaty Dr. Hrstky"
předložené uchazečem Daniel Goršanov, Polní 1288, 742 21 Kopřivnice, IČ 73009083.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a uchazečem Daniel Goršanov, Polní 1288, 742 21 Kopřivnice, IČ 73009083,
na stavební práce "Nátěr střešní krytiny chaty Dr. Hrstky" a pověřuje starostu města pana

Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1156/67/RM/2018 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 07.03.2018
do 27.03.2018), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 07.03.2018
do 27.03.2018), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1157/67/RM/2018 Smlouva o přezkumu hospodaření města a auditu ZŠ a MŠ 2018-2021
I. Rada města schvaluje
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření, uzavřenou mezi auditorkou Ing. Jarmilou
Orlitovou, se sídlem kanceláře Nový Jičín, Slovanská 38, IČ 111819621 a městem
Štramberk, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 74266 Štramberk a zároveň pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o ověření (auditu) účetnictví příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské
školy Štramberk, uzavřenou mezi auditorkou Ing. Jarmilou Orlitovou, se sídlem kanceláře
Nový Jičín, Slovanská 38, IČ 111819621 a městem Štramberk, IČ 00298468, se
sídlem Náměstí 9, 74266 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1158/67/RM/2018 Umístění mobilního posezení a stánku před budovou RD č. p. 39
I. Rada města souhlasí
1. s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před RD č.p. 39 na části
pozemku p.č. 15/1 do 31.12.2018. Venkovní posezení bude umístěno vpravo od schodiště
RD, bude šířky 3,1 m a délky 6,9 m. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 22 m2.

2. s umístěním prodejního stánku před RD č.p. 39 na části pozemku p.č. 15/1 (v rozsahu
chodníku) do 31.12.2018. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 7 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1159/67/RM/2018 Přerozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zrušit usnesení č. 280/17/ZM/2018/I přijaté na 17. zasedání
dne 14.03.2018, kterým byly rozděleny příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2018 takto:
1. Obnova omítek v interiéru a exteriéru objektu, repase oken v půdním prostoru, renovace
stávající podlahy v zadní místnosti domu a práce s tím související, městského domu Kopec
č. p. 107, na pozemku parc. č. 77 v k. ú. Štramberk, r. č. 10907/8-3875 ve výši 59.800 Kč
majitelům RD pan J. V. a paní H. V ., oba bytem 742 66 Štramberk.
2. Celková obnova roubeného domu Horní Bašta č. p. 298, na pozemku parc. č. 1019 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13175/8-3395 ve výši 145.681 Kč majitelce RD paní Mgr. D. M. , 700 30
Ostrava-Hrabůvka.
3. Repase hlavních vstupních dveří a práce s tím související, měšťanského domu Náměstí č.
p. 36, na pozemku parc. č. 41 v k. ú. Štramberk, r. č. 10906/8-3870 ve výši 16.723 Kč
majiteli RD pan P. D., 742 66 Štramberk.
4. Obnova střešního pláště lodi a práce s tím související Farního kostela sv. Jana
Nepomuckého a sv. Bartoloměje na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Štramberk, r. č. 13246/83467 ve výši 238.555 Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk, IČ 47998067.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2018 takto:
1. Obnova omítek v interiéru a exteriéru objektu, repase oken v půdním prostoru, renovace
stávající podlahy v zadní místnosti domu a práce s tím související, městského domu Kopec
č. p. 107, na pozemku parc. č. 77 v k. ú. Štramberk, r. č. 10907/8-3875 ve výši 59.800 Kč
majitelům RD pan J. V. a paní H.V., oba bytem 742 66 Štramberk.
2. Repase hlavních vstupních dveří a práce s tím související, měšťanského domu Náměstí č.
p. 36, na pozemku parc. č. 41 v k. ú. Štramberk, r. č. 10906/8-3870 ve výši 10.005 Kč
majiteli RD pan P. D., 742 66 Štramberk.
3. Obnova střešního pláště a fasády lodi a práce s tím související Farního kostela sv. Jana
Nepomuckého a sv. Bartoloměje na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Štramberk, r. č. 13246/83467 ve výši 379.564 Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk, IČ 47998067.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1160/67/RM/2018 GRACIA ORLOVÁ 2018 - finanční příspěvek

I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč pořadatelům 32. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2018, pořádaného ve dnech 26. 04. 2018 - 29. 04. 2018, s
dojezdem 1. etapy dne 26. 04. 2018 do Štramberka. (čtvrtek).
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem a Organizačním výborem
GRACIA ORLOVÁ 2018, (Mezinárodní cyklistický závod žen), se sídlem Osvobození 877,
734 14 Orlová - Lutyně, zastoupený ředitelem závodu Petrem Koláčkem, na finanční
účelovou dotaci ve výši 15 tis. Kč, jako organizační a finanční zabezpečení dojezdu 1.etapy
32. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2018, který
proběhne na území města Štramberka dne 26. 04. 2018.
Současně rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1161/67/RM/2018 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci stavby "Světelná signalizace přechodu Štramberk Bařiny" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1162/67/RM/2018 Komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/lky ZŠ a MŠ
Štramberk
I. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady města Štramberka č. 1116/65/RM/2018 ze
dne 13.02.2018 konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Štramberk,
Zauličí 485, 742 66 Štramberk, IČ 60336293, ve složení:
Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta města (člen určený zřizovatelem) - předseda komise
Ing. Oldřich Škrabal - místostarosta města (člen určený zřizovatelem)
Mgr. Lumír Pospěch - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Ing. Milena Bilíková - školní inspektorka České školní inspekce
Ing. Lucie Vyvialová - člen určený ředitelem krajského úřadu
Mgr. Jaroslav Sosík - předseda školské rady ZŠ a MŠ Štramberk

Mgr. Jitka Jalůvková - pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Štramberk
II. Rada města pověřuje
paní Elišku Hyklovou, pracovnici úseku matriky, evidence obyvatel a školství, funkcí
tajemnice komise.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1163/67/RM/2018 Představení projektu GAUDÍ
I. Rada města bere na vědomí
informaci o možnostech zřízení soukromé základní školy GAUDÍ
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

